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Alice beretter fra DOMI
Har været til møde for nye bestyrelsesmedlemmer, det var hun også sidste år men det var bedre i år. 
Møde på krogen, repræsentantskabsmøder. Vi er en del af genhusningen fra udsatte områder. Beboere 
herfra skal genhuses efter udtyndingsprincipper og pga afdelingens deltagelse i Aarhus Bolig. 
Suppleanter i bestyrelser kan ikke længere pålægges tavshedspligt (dette ændrer dog ikke umddelbart 
bestyrelsens praksis. Formanden får login så vedkommende kan tjekke op på afdelingens økonomi hos 
domi. Ny driftchef. Der er markvandring i afdeling 34 i januar, hvor der kigges på udvendigt 
vedligehold. Der bliver ikke henlæggelser til lejepladsen fremadrettet. Afdeling 35, bliver ikke solgt 
fra, det sokkelrenoveres og bygges op igen. Arbejdet starter først 2020.  

Formanden beretter
Bestyrelsen har forsøgt at få den nye driftchef i tale. Der har tidligere været en beslutning om at 
lamperne skulle skiftes (to bestyrelsesskift siden). Det blev stoppet, bestyrelsen prøver at få skiftet 
posterkasserne i stedet (de er utætte og grimme).
Derudover gennemgåes pengene til jubilæum igen. 

Bestyrelsen er inviteret til ERFA møde. Vi har tidligere deltaget i disse møder. Det er bestyrelsens 
overbevisning at det ikke nytter noget at skabe splid og diskutere emner uden om DOMI. Det er 
naturligvis klart at hvis man ikke i den enkelte bestyrelse ikke laver sit forarbejde er det svært at sige 
DOMI, imod, men de enkelte bestyrelser skal træffe deres beslutninger på egen hånd. Det er ikke fordi 
vi er enige i alle DOMI’s beslutninger, men vi forbeholder os retten til selv at forholde os til de enkelte 
sager. Bestyrelsen har besluttet at vi ikke deltager i møder om DOMI’s resortområd med mindre 
repræsentanter fra DOMI er blevet varslet, og eller har haft mulighed for at deltage konstruktivt i 
debatten.

Jubilæum
Ideer til jubilæet udvekslet. Det er besluttet at det hverken besluttes eller annonceres, hvordan det 
endelig bliver før vi kender økonomien. 



Forslag til bestyrelsen er velkomne.

Dato besluttes: Det bliver d. 11 maj

Jubilæet erstatter forårskaffen i foråret 2019.

Ansøgning fra fonde

Jeanne har modtaget materiale fra John Petersen. Der kan bruges til ansøgninger. 

Evt


